São Petersburgo Premium de dois dias com Cidade Velha

Itinerário
Na chegada do seu cruzeiro, serão dadas as boas-vindas no porto pelo nosso guia identificado com o
cartaz Shore2Shore.
Depois de uma panorâmica da cidade, visitaremos o Museu Hermitage, interior da Catedral de São
Pedro e São Paulo, interior da Igreja de São Salvador e muito mais, uma excursão de DOIS DIAS com
um itinerário muito completo:
1. ITINERÁRIO, PRIMEIRO DIA
09:00h: Controlo de passaporte e Tour Ticket e encontro com o guia no porto.
09:00h - 10:30h: Tour panorâmico de São Petersburgo.
10:30h - 13:00h: Visita guiada ao Museu Hermitage.
13:30h - 14h30h: Tempo livre para almoço (almoço não incluído).
15:00h - 17:00h: Visita INTERIOR da Fortaleza de São Pedro e São Paulo.
17:00h - 18:00h: Visita INTERIOR da Igreja São Salvador sobre o Sangue Derramado.
18:00h - 19:00h: Passeio de barco pelos rios e canais de São Petersburgo
19:30h - 20:00h: Regresso ao porto

SAÍDA NOTURNA OPCIONAIS
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20:00h - 22:30h*: Concerto folclórico, 32,00 € por pessoa;
20:00h - 23:00h*: Concerto de Ballet, desde 72,00€ por pessoa (para mais informações CLIQUE
AQUI), horário aproximado, pode variar de acordo com o teatro; ou
23:00h - 02:00h*: Passeio noturno para ver as Pontes Levadiças, a partir de 23,00 € por pessoa (para
mais informações CLIQUE AQUI)

GlobalSea, Lda com RNAVT 3445 - shore2shore.pt / shore2shore.com.br

Pág. 1

* Se escolher uma destas saídas noturna opcionais, Concerto Folclórico ou Concerto de Ballet, tenha
em consideração que NÃO retomará ao navio e continuará diretamente na excursão, com serviço de
transporte incluído para o teatro e depois para o porto. Sendo que as saídas noturnas não são
compatíveis entre sim, podendo optar por uma só.
2. ITINERÁRIO, SEGUNDO DIA
09:00h: Encontro com o seu guia no porto, após controlo de passaporte e Tour Ticket.
09:00h - 09:30h: Visita ao Metro de São Petersburgo.
09:30h - 10:30h: Transfere para Petergof (Petrodvorets, aproximadamente 32km)
10:30h - 12:00h: Visita guiada aos Jardins e Fontes de Petergof
12:00h - 13:00h: Transfere para São Pertersburgo.
13:30h - 15:45h: Teremos tempo suficiente para na cidade velha poder almoçar (almoço não
incluído), caminhar, fazer compras etc.
15:45h - 16:30h: Visita guiada ao JARDIM DE VERÃO.
16:30h - 17:00h: Regresso ao porto.

NOTAS IMPORTANTES
Excursão não adequada para pessoas com mobilidade reduzida e que necessitem de cadeira de
rodas ou carrinhos de bebés.
Alguns pontos de interesse poderão encerrar à SEGUNDA-FEIRA como é o caso do Museu
Hermitage
Alguns pontos de interesse poderão encerrar à QUARTA-FEIRA como é o caso da Igreja do Salvador
do Sangue Derramado e a Catedral de São Isaak, na eventualidade de estarem encerradas, a sua
visita será substituída pela Catedral de São Nicolau e a Catedral da Senhora de Kazan.
O itinerário será adaptado nos dias de encerramento e/ou será alterado para uma visita alternativa,
se necessário.

Detalhes
INFORMAÇAO GERAL SÃO PETERSBURGO PREMIUM EM DOIS DIAS COM CIDADE ANTIGA
PREÇO POR PESSOA: DESDE 235,00 € POR PESSOA, CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS TÊM 15% DE
DESCONTO
INLCUI:
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Tour Ticket (visto russo para os passageiros de cruzeiros válido para a duração da excursão)
Serviços de transporte em autocarro climatizado
Serviços de guia em espanhol
Bilhete
de
entrada
nos
museus
mencionados
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Permissão para tirar fotografias nos museus
Passeio de barco pelos rio e canais
Taxas portuárias
Auriculares

SUPLEMENTO OPCIONAL A PAGAR COM A RESERVA
Almoço para o 1º dia (1 refeição): 15,00€ por pessoa (inclui água e café)
No 2º dia o almoço é livre já que haverá tempo suficiente para o poder fazer na cidade antiga
20:00h - 22:30h*: Concerto Folclórico, 32,00 € por pessoa;
20:00h - 23:00h*: Concerto de Ballet, desde 72,00€ por pessoa (para mais informações CLIQUE
AQUI), horário aproximado, pode variar de acordo com o teatro; ou
23:00h - 02:00h*: Passeio noturno para ver as Pontes Levadiças, a partir de 23,00 € por pessoa (para
mais informações CLIQUE AQUI)
* Se escolher uma destas saídas noturna opcionais, Concerto Folclórico ou Concerto de Ballet, tenha
em consideração que NÃO retomará ao navio e continuará diretamente na excursão, com serviço de
transporte incluido para o teatro e depois para o porto. Sendo que as saídas noturnas não são
compatíveis entre sim, podendo optar por uma só.
OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
É aconselhável usar sapatos confortáveis.
Excursão não adequada para pessoas com mobilidade reduzida e que necessitem de cadeira de
rodas.
Alguns pontos de interesse poderão encerrar à SEGUNDA-FEIRA como é o caso do Museu
Hermitage.
Alguns pontos de interesse poderão encerrar à QUARTA-FEIRA como é o caso da Igreja do Salvador
do Sangue Derramado e a Catedral de São Isaak, na eventualidade de estarem encerradas, a sua
visita será substituída pela Catedral de São Nicolau e a Catedral da Senhora de Kazan.
Alguns pontos de interesse poderão encerrar à TERÇA-FEIRA como é o caso do Palácio de Catalina.
O itinerário será adaptado para os dias de encerramento e a ordem das visitas será alterada, se
necessário.

Informação do desembarque

201912120012

A NOSSA EQUIPA ESPERARÁ DENTRO DO TERMINAL DEPOIS DO CONTROLO DOS
PASSAGEIROS, E ESTARÁ IDENTIFICADA COM O CARTAZ DA SHORE2SHORE
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